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leven na verloftijd 
We vonden dat het goed is om een langere 
versie te schrijven van onze nieuwsbrief 

omdat het zo lang geleden is dat we een 
brief stuurden. Sinds we terug zijn gekomen 

van onze reis naar de USA lijkt het leven hier 
in Nederland zo anders... Beter! We voelen 

ons verfrist, ervaren meer vrijheid en rust. 
Natuurlijk dromen we nog over nieuwe 

dingen en verlangen we naar meer, maar 
we hebben vrede met waar we nu zijn. 

We vertrouwen God dat Hij het ons luid en 
duidelijk zal laten weten als Hij wil dat we verhuizen. Voor nu blijven we trouw in datgene waar 

Hij ons toe geroepen heeft om hier te doen en we zien dat de mogelijkheden vergroot en we 
meer impact kunnen hebben. We zijn ontzettend dankbaar! 

JmeO Heidebeek: dag bij dag 
Jenni werkt op maandag, dinsdag en woensdagochtend bij JmeO Heidebeek. Wim werkt op 

woensdagmiddag, donderdag en vrijdag. Er zijn ook verschillende avondactiviteiten voor 
Heidebeek  en de kerk dus we zijn vrij druk. Jenni werkt nog steeds bij de aanbiddings- en 
gebedsafdeling (Prayer & Worship Center). Hier bereid ze aanbiddingsmomenten voor en is 
ze betrokken in andere kantoortaken die nodig zijn om de bediening te laten draaien en 

groeien. Ook is ze betrokken bij de voorbereiding van de School van Voorbede (hier komen we 
later in deze brief op terug). Eén keer per maand organiseren we als aanbiddings- en 

gebedsafdeling iets wat we noemen 'InFaith'. Dit is een avond die open is voor mensen uit de 
lokale buurt, maar ook verderweg. We hebben een tijd van aanbidding, bidden voor genezing 

en luisteren naar God om profetische woorden (woorden van bemoediging vanuit Gods hart) te 
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delen met de mensen die komen. De mensen die aanwezig zijn voelen zich steeds bemoedigd 
en waarderen de open atmosfeer die er heerst en het uitstappen in geloof door naar Gods stem 

te luisteren. Vorige maand werd Jenni gevraagd om de aanbidding te leiden op de jaarlijkse 
opendeurdag van Heidebeek. Ongeveer 600 bezoekers kwamen die dag; mensen die vroeger al 

op Heidebeek waren geweest voor verschillende redenen, maar ook mensen die gewoon 
kwamen om te zien wat we doen. Het was een geweldige ervaring. Sinds kort is Jenni ook 

betrokken (zingen) bij een evangelisatiecampagne 'The God Story'. Dit is een bediening van 
Heidebeek die het verhaal van Jezus op een creatieve en toegankelijke manier vertelt door 

dans, drama, kunst, stunts, muziek en andere dingen te gebruiken.  

Wim is nog steeds bezig in het onderhoudsteam, en het werk stopt nooit. Laatst is hij bezig 

geweest om de vaardigheden te gebruiken die hij heeft geleerd toen hij nog werkte als 
stratenmaker, door op het terrein van Heidebeek veel bezig te zijn met de bulldozer. Maar echt, 

er is ontzettend veel werk. Wist je dat naast ons hoofdgebouw waar plaats is voor meer dan 20 
bedieningen, er zo'n 20 families en singles op het terrein wonen en dat we daarnaast nog 3 

andere plekken hebben waar medewerkers en studenten wonen. En dit moet allemaal goed 
onderhouden worden zodat de bedieningen goed kunnen blijven functioneren. Dat is echt heel 

veel werk. In Europa staan we bekend als één van de beste onderhoudsteam binnen JmeO en 
dat is echt waar. Er zijn zoveel kwaliteitsmensen (mensen die eerder professioneel werkten als 

mecanicien, tapijtlegger, vrachtwagenchauffeurs, klusjesmannen) die hun betaalde job 
opgezegd hebben en nu God fulltime dienen met hun praktische vaardigheden. Dit is een 

ontzettend mooie bediening. Wim houdt er ook van om de dingen die hij leert te delen. Het is 
als een bandopnemer, hij hoort iets en speelt het dan opnieuw af aan anderen om te horen. Dit 

is ook ergens deel van zijn 'onofficiële' bediening op Heidebeek: het delen van openbaring en 
inzicht dat hij door dagdagelijkse gesprekken krijgt. Eind juni zullen we als gezin meegaan met 
een outreach van het onderhoudsteam naar een basis van JmeO in het Zuiden van Duitsland. 
Ons team zal daar helpen om enkele gebouwen te renoveren. Wim zal het meeste van de tijd 

bezig zijn en ik zal helpen waar ik kan en zal ook aanbidding leiden terwijl we daar zijn. Er gaan 
meerdere gezinnen mee, maar ook enkele singles. Het is de eerste keer dat we als gezin op zo'n 

outreach gaan, maar we zijn ervan overtuigd dat het een mooie tijd zal zijn. 
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studie van Wim! 
Wim werd in februari student in een 
éénjarige 'school' die onze kerk in 

Neder land organiseer t : “School o f 
Supernatura l Heroes” ( school voor 

bovennatuurlijke helden). Hij gaat één 
zaterdag per maand naar 'school' en er zijn 

enkele conferenties van woensdag-zaterdag. 
Daarnaast moet hij enkele boeken lezen en 

is er huiswerk te doen. Meer dan 600 
studenten uit Nederland, België en ander 

omliggende landen komen naar deze school. Wim ontmoette zelfs vrouw uit Luxemburg! De 
leraren zijn zowel Nederlands (Jan Pool, Daniel Renger, Mattheus van der Steen, Jan Sjoerd 

Pasterkamp & meer)  als internationaal  (Bill Johnson, Shawn Bolz, Heidi Baker, Todd White & 
meer)… Het is geweldig om hier deel van te zijn. 

plannen, plannen en nog meer plannen 
Ja, we wisten wel dat we jullie aandacht 
zouden pakken met deze foto. HET IS 

ECHT WAAR! Jenni is zwanger en we 
verwachten ons derde kindje rond 23 
december. Nora is ontzettend blij en 
praat de hele tijd over wat ze met de 

baby zal gaan doen. Ezra... Wel, hij 
begrijpt nog niet echt dat hij plekje als 

'baby' in het gezin zal moeten afstaan, 
maar met zijn liefdevolle persoonlijkheid 

zijn we zeker dat hij van haar of hem zal 
gaan houden. Tot nu toe gaat het goed 

met de zwangerschap en Jenni kijkt uit 
naar het tweede trimester en de 

terugkeer van de energie. In het begin van deze nieuwsbrief noemden we als iets over de 
School van voorbede en gebed die eraan komt. Deze school zal starten in September en Jenni 
zal fulltime staff zijn. Dit betekent dat Wim drie maanden bij de kinderen zal blijven... Ja, hij is 
een super papa! Nora zal in september ook naar school gaan en Ezra zal nog steeds 3 

ochtenden per week naar de 'peuterspeelzaal' gaan. Waarschijnlijk zal Wim dus nog steeds af en 
toe naar Heidebeek komen om even uit het huis te zijn en in het onderhoudsteam te helpen. 

Maar ik (Jenni) kijk erg uit naar het fulltime betrokken zijn in de school.  Het is geweldig om 
gedurende de hele school betrokken te zijn bij de studenten en ik leer zelf ook enorm veel bij 

door de lessen in de klas mee te maken. Ik zal best hoogzwanger zijn tegen die tijd, maar ik 
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vertrouw erop dat dit goed komt. Er is vrijheid voor mij om te rusten wanneer dat nodig is en 
ook om eerder naar huis te gaan als Nora wat 'mamatijd' nodig heeft, terwijl ze ook zal moeten 

wennen aan de nieuwe school. Op dit moment zijn we al bezig met het aannemen van 
studenten en eind augustus zullen we de staff training beginnen. Om naar uit te kijken! 

nog een laatste ding... 
Er is nog een laatste ding die we onder de aandacht willen brengen. Toen we het schrijven van 
deze nieuwsbrief aan het voorbereiden waren hadden we het idee dat het goed zou zijn om 

jullie te laten weten dat we echt wat meer maandelijkse steun zouden kunnen gebruiken. Dit 
is altijd een uitdagend onderwerp omdat we leven vanuit geloof, wat dus betekent dat we God 

vertrouwen dat Hij zal voorzien in onze financiën. Dus we bidden er vaak voor en proberen ook 
echt te vertrouwen dat Hij zal voorzien. Maar we wilden dit ook onder de aandacht brengen, dus 

als u zich geroepen voelt om maandelijks om eenmalig te geven, dan kan dat, want als je de 
nood niet ken is het moeilijk te geven, toch? We plaatsen onze bankinformatie hieronder en dan 

kan je geven als je je daar geroepen toe voelt. Ontzettend bedankt voor jullie liefde en steun.  

Veel liefs en zegen!  

Wim, Jenni, Nora, Ezra & baby
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Financiële giften (niet belastingaftrekbaar) kunnen worden gegeven 
door middel van bankoverschrijving: 

Wim Dufoort • BE55 0639 9524 0344 (Belfius Bank Belgium) 

Je kan ook een gift via PayPal doen: http://thedufoorts.com/give
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